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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: 
ΜΙΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Σύμφωνα μὲ τὸν μύθο, ὁ ὁποῖος τροφοδοτεῖ τοὺς πανηγυρικοὺς λόγους τῶν Εὐρω-
παίων πολιτικῶν, οἱ λαοὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, διδαγμένοι ἀπὸ πικρὲς ἐμπειρίες,
μπῆκαν ἐπιτέλους στὸν δρόμο τῆς λογικῆς καὶ ἐνσάρκωσαν σὲ οἰκονομικοὺς καὶ πο-
λιτικοὺς θεσμοὺς τὴ βούλησή τους γιὰ εἰρηνικὴ συμβίωση. Ἡ ἑδραίωση τῶν θεσμῶν
τούτων ἰσοδυναμεῖ λοιπὸν μὲ ἐργασία πρὸς χάριν τῆς εἰρήνης, ἐνῶ ἡ ὑπονόμευσή
τους μὲ τὴν ἐπιστροφὴ σὲ ἐποχὲς ἀπαίσιας μνήμης. Ὁ μύθος τοῦτος εἶναι αὐτάρε-
σκος, γιατὶ προϋποθέτει τὴν ἱκανότητα τῶν δρώντων ὑποκειμένων (ἤ πάντως τῶν ρη-
τόρων) νὰ διδάσκονται ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ νὰ ἐνεργοῦν μὲ βάση ἠθικὰ καὶ ὀρθολο-
γικὰ κίνητρα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πεζότερη καὶ ὀδυνηρότερη. Οἱ αἱματηρὲς συγκρούσεις
ἀνάμεσα σὲ μεγάλα ἔθνη τῆς δυτικῆς καὶ τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης ἔγιναν στὶς μέρες
μας ἀδιανόητες ἐπειδὴ ἡ Εὐρώπη ἔχασε τὴν παγκόσμια κυριαρχία, οὕτως ὥστε οἱ ἐν-
δοευρωπαϊκοὶ ἀνταγωνισμοὶ δὲν ἔχουν πλέον καθοριστικὴ κοσμοϊστορικὴ σημασία·
γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἔντασή τους κατ’ ἀνάγκη ἔπεσε κατακόρυφα. Στὴν ἰμπεριαλιστικὴ ἐπο-
χὴ ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων ὄχι μόνον δὲν ἐμπόδισε τὴ συνολικὴ
εὐρωπαϊκὴ ἐπέκταση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπέτεινε, γιατὶ καμμιὰ ἀπὸ τὶς Δυνάμεις αὐτὲς δὲν
ἤθελε νὰ ὑστερήσει σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες. Στὴν ἐποχὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς παγκόσμιας
κυριαρχίας, λοιπόν, ὁ πλανήτης συνομαδωνόταν γύρω ἀπὸ τὸν ἄξονα τῶν ἐνδοευρω-
παικῶν ἀνταγωνισμῶν, ἐνῶ τώρα τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη ὀφείλουν νὰ συνομαδωθοῦν ἤ
νὰ συνασπισθοῦν ἐν ὄψει τῶν πλανητικῶν ἀνταγωνισμῶν. Τούτη ἡ κοσμοϊστορικὴ
τομὴ συνιστᾶ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀναδιάρθρωσης τῆς Εὐρώπης. Συνάμα ἀπετέλεσε
γιὰ τὴν Εὐρώπη μιὰ κατάσταση ἀνάγκης, ἡ ὁποία βέβαια, λόγω τῆς ἔκρηξης τῆς μα-
ζικῆς παραγωγῆς καὶ τῆς μαζικῆς κατανάλωσης μετὰ τὸ 1950 καθὼς καὶ λόγω τῶν
τεράστιων ἀποθεμάτων τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ἐποχῆς, δὲν ἔγινε αἰσθητὴ ὡς τέτοια ἀπὸ
ὑλική ἄποψη, ὅμως ἡ πολιτική της πλευρὰ ἔγινε ὁρατὴ στὸ καθοριστικὸ γεγονός ὅτι
ἀνάδοχοι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητας ὑπῆρξαν, θετικὰ ἤ ἀρνητικά, ἀκριβῶς οἱ δύο ἐκε-
ῖνες μεγάλες Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες μετὰ τὸ 1945 διαδέχθηκαν τὴν Εὐρώπη σὲ πλανητι-
κὸ ἐπίπεδο. Θετικὰ ἡ κηδεμονία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἀρνητικὰ ὁ φόβος
μπροστὰ στὴ σοβιετικὴ αὐτοκρατορία ἔθεσαν σὲ κίνηση μία διαδικασία, τὴν ὁποία,
ἔστω καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφές, διόλου δὲν θὰ κινοῦσε ἀπὸ μόνος
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του ὁ καθαρὸς Λόγος τῶν Εὐρωπαίων, ἄν εἶχαν ἀφεθεῖ μόνοι τους καὶ δὲν διέτρεχαν
κινδύνους ἐκ τῶν ἔξω. 
Τὸ ὅτι ἡ κοσμοϊστορικὴ τομὴ ποὺ ἀναφέραμε συνιστοῦσε κατάσταση ἀνάγκης γίνε-
ται πρόδηλο καὶ σὲ μίαν ἄλλη προοπτική. Τὸ τέλος τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας τῆς
Εὐρώπης συνέπεσε χρονικὰ μὲ τὸ τέλος τῶν εὐρωπαϊκῶν Νέων Χρόνων, ὅπως ἄλλω-
στε καὶ ἡ ἀρχή τῶν Νέων Χρόνων σήμανε τὴν ἀρχὴ τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας τῆς
Εὐρώπης. Τοῦτο σημαίνει: οἱ Νέοι Χρόνοι δὲν ἦσαν μονάχα (στὴν προοπτικὴ τῆς
ἱστορίας τῶν ἰδεῶν) εὐρωπαϊκὸ φαινόμενο μὲ τὴν εἰδοποιὸ ἔννοια τοῦ ὅρου, ἀλλὰ
καὶ (ἀπὸ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἄποψη) ἕνα εὐρωκεντρικὸ φαινόμενο. Ἡ ὑπερφα-
λάγγιση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συντελεστὴ ἀπὸ τὸν πλανητικὸ καὶ, συναφῶς, τοῦ ὀλιγαρχι-
κοῦ καὶ ἰμπεριαλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ ἀπὸ τὴ μαζικὴ δημοκρατία (ὡς τὸν πρῶτο
κοινωνικὸ σχηματισμὸ πλανητικοῦ βεληνεκοῦς στὴν ἴσαμε τώρα ἱστορία) συμβάδισε
ἔτσι ἀναγκαστικὰ μὲ τὴν ἐξασθένιση ἤ τὸν ἐξανεμισμὸ τῶν ἰδεῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν
Νέων Χρόνων καὶ ἀπέληξε σὲ μιὰ οὐσιωδῶς καινούργια παγκόσμια κατάσταση. Δὲν
μποροῦμε  νὰ  συζητήσουμε  ἐδῶ  τὰ  καθέκαστα,  τὶς  ἰδιαίτερες  μορφὲς  καὶ  τὶς  ἐπὶ
μέρους συνέπειες τῆς κοσμοϊστορικῆς αὐτῆς τροπῆς. Ὅμως ἡ ὑπόμνηση τῆς διαδικα-
σίας στὸ σύνολό της παραμένει ἀπαραίτητη προκειμένου νὰ συλλάβουμε σ’ ὅλη της
τὴν ἔκταση τὴν εὐρωπαϊκὴ κατάσταση ἀνάγκης τὸ ἀργότερο μετὰ τὸ 1945. Καὶ ὀφεί-
λουμε νὰ τὴν ἔχουμε συνεχῶς κατὰ νοῦν. Γιατὶ ἀνάλογα μὲ τὸ ἄν ἡ διαδικασία (ἤ ἡ
προσπάθεια) τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς ἀπάντηση σὲ μιὰν κα-
τάσταση ἀνάγκης ἤ ὡς νίκη τοῦ Λόγου προκύπτουν δυὸ διαφορετικές δεοντολογίες
καὶ  στρατηγικές.  Ὅποιος  θεωρεῖ  ὅτι  ἐδῶ πρυτάνευσε ὁ εἰρηνόφιλος  Λόγος,  εἶναι
ἀπροετοίμαστος ἀπέναντι  σὲ  ἄσχημες ἐξελίξεις  ἐντὸς τῆς Εὐρώπης καὶ  ἐπὶ  πλέον
ἐκτίθεται στὸν κίνδυνο νὰ ἐπεκτείνει αὐτὴ του τὴ θεώρηση σὲ ὁλόκληρο τὸ πλανητι-
κὸ τοπίο, δηλαδὴ νὰ ἀποδώσει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χαρακτήρα προτύπου καὶ νὰ
προσδοκᾶ τὴν λύση τῶν παγκόσμιων προβλημάτων ἀπὸ ἕνα παγκόσμιο κράτος, τὸ
ὁποῖο θὰ στηριζόταν στὴ συναίνεση καὶ θ’ ἀποτελοῦσε μιὰν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση in
magno. Ὡστόσο δὲν κατανοεῖ κανεὶς γιατὶ κράτη ὅπως ἡ Κίνα λ.χ., ποὺ πιστεύουν ὅτι
διαθέτουν αὐτοτελεῖς καὶ πρακτικὰ ἀπεριόριστες δυνατότητες ἐκδίπλωσης τῶν δυ-
νάμεών τους, θὰ υἱοθετοῦσαν τὴν λογική μιᾶς δημογραφικὰ ἐξασθενημένης ἠπείρου,
ἡ ὁποία ἐπὶ μερικὲς δεκαετίες μετὰ τὴν ἀπώλεια τῶν αὐτοκρατοριῶν της ἔζησε ὑπὸ
τὴ σκιὰ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Ρώσσων κι ἐξαρτᾶται ἀκόμα ἀπὸ τοὺς πρώτους.
Καὶ ἐπὶ πλέον: ποιός θὰ παίξει ὡς πρὸς τὸ παγκόσμιο κράτος τὸν ἴδιο θετικὸ καὶ ἀρ-
νητικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξαν Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσσοι ὡς πρὸς την Εὐρώπη; 
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Ἡ ἀκριβὴς σύλληψη τῆς εὐρωπαϊκῆς κατάστασης ἀνάγκης μέσα στὸ πλαίσιο τῆς πα-
γκόσμιας ἱστορίας ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴν ἀρχὴ μιᾶς οὐσιαστικῆς προβληματικῆς -καὶ
ἀφήνει στὴν πράξη ὅλες τὶς δυνατότητες ἀνοιχτές. Γιατὶ οἱ καταστάσεις ἀνάγκης καὶ
οἱ κρίσεις μποροῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν τόσο κεντρομόλες ὅσο καὶ κεντρόφυγες δυ-
νάμεις,  νὰ  γεννήσουν  τόσο  ἀλληλεγγύη  ὅσο  καὶ  διαμάχη.  Μιὰ  ὁμάδα  ἀτόμων  ἤ
ἐθνῶν ὀφείλει, ἄν θέλει νὰ παραμείνει ἀνταγωνιστική, νὰ υἱοθετήσει μιὰν ὀργανωτι-
κὴ μορφή, δηλαδὴ νὰ διευκρινίσει πῶς καὶ ἀπὸ ποιόν λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις. Ἡ
ἀλληλεγγύη (μὲ τὴν κοινωνιολογική, ὄχι μὲ τὴν ψυχολογικὴ ἔννοια) προκύπτει ὅταν
τὸ πρόβλημα λήψης ἀποφάσεων λύνεται δεσμευτικά, ἀδιάφορο ποῦ ἑδράζεται ἡ δε-
σμευτικότητα· ἀλλιῶς εἴτε δημιουργεῖται ἄμεση σύγκρουση εἴτε ἐπικρατοῦν οἱ κε-
ντρόφυγες δυνάμεις μὲ βάση τὴν ἀρχή «ὁ σώζων ἑαυτόν σωθήτω». Ποιόν ἀπὸ τοὺς
δύο δρόμους θὰ πάρει ἡ Εὐρώπη δὲν μπορεῖ ἀκόμη νὰ λεχθεῖ μὲ ἔσχατη βεβαιότητα.
Πρὶν ἀπὸ λίγον καιρὸ ἀκόμη ἦταν δυνατὸ νὰ κατανέμεται ἡ εὐημερία, καὶ ἀπ’ αὐτὸ
ἐπωφελήθηκαν ὅλοι σὲ ἀπόλυτα μεγέθη, μολονότι μερικοὶ ἐπωφελήθηκαν περισσότε-
ρο συγκριτικὰ μὲ ἄλλους. Ὅμως ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας θὰ σημάνει ὅταν στὴν ἡμερήσια
διάταξη δὲν θὰ βρίσκεται πλέον ἡ κατανομὴ τῆς εὐημερίας, ἀλλὰ ἡ κατανομὴ σημα-
ντικῶν βαρῶν. Ἡ ἔνοχη συνείδηση, ἡ ὁποία, ἔμμεσα τοὐλάχιστον, ἀπετέλεσε ἴσαμε
σήμερα τὸ κίνητρο τῆς γερμανικῆς ταμειακῆς γενναιοδωρίας, θὰ μποροῦσε νὰ μετα-
τραπεῖ σὲ ἀπροθυμία ἤ καὶ σὲ ἐπιθετικότητα, ἄν ἡ χαμηλὴ ἀπόδοση ἄλλων θὰ ἀπαι-
τοῦσε ἀπὸ τὴ Γερμανία ἐξαιρετικὲς θυσίες ὡς ἀντιστάθμισμα σὲ πανευρωπαϊκὴ κλί-
μακα. Ἴσαμε σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ἐκ μέρους ἄλλων εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν
ὅτι εἶναι διατεθειμένα νὰ κάνουν θυσίες γιὰ χάρη τρίτων· καὶ ἡ ἔφεση πρὸς ἀλληλέγ-
γυα συμπεριφορὰ ἐξασθενίζει σήμερα καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν διαφόρων εὐρωπαϊκῶν
ἐθνῶν. 
Σ’ αὐτὰ  προστίθεται  καὶ  ἡ  ἐσωτερικὴ  λογική  μιᾶς  ἑνοποιητικῆς  διαδικασίας.  Τὰ
πρῶτα βήματα πρὸς μιὰν ἑνοποίηση εἶναι πάντοτε τὰ εὐκολότερα, τὰ τελευταῖα τὰ
δυσκολότερα. Ὅμως, χωρὶς τὰ τελευταῖα, τὰ πρῶτα αἰωροῦνται στὸν ἀέρα, δὲν ἀπο-
τελοῦν  ὁριστικὲς  ἤ  ἀποφασιστικὲς  δεσμεύσεις,  ἔστω  καὶ  ἄν  δὲν  ἀκυρώνονται.
Ὡστόσο δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖται ἡ δυνατότητα τῆς παλινδρόμησης μετὰ ἀπὸ μιὰν μα-
κρὰ τελμάτωση, πρὸ παντὸς ἄν σκεφθοῦμε ὅτι ἀκόμα καὶ πολυεθνικὰ μορφώματα, τὰ
ὁποία συνιστοῦσαν ἑνιαία οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ μονάδα, διαλύθηκαν ἀκαριαία σὲ
ἐποχές βαθιᾶς κρίσης (ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση εἶναι τὸ τελευταῖο σχετικό παράδειγμα,
καὶ  θὰ ἔπεφτε κανεὶς πολὺ ἔξω ἄν ἀπέδιδε τὴ διάλυσή της ἁπλῶς καὶ  μόνο στὴν
ἐξέγερση  τῶν  λαῶν  της  ἐναντίον  τοῦ  «ὁλοκληρωτισμοῦ»:  ἡ  οἰκονομικὴ-πολιτικὴ
ἑνότητα ἁπλῶς καταργήθηκε, δὲν ξαναθεμελιώθηκε ὑπὸ συνθῆκες ἐλευθερίας).  Οἱ
ἔτσι κι ἀλλιῶς μεγαλύτερες δυσκολίες κατὰ τὰ τελευταία βήματα μιᾶς ἑνοποιητικῆς
διαδικασίας στὴν περίπτωση τῆς Εὐρώπης πιθανὸν νὰ ἐπιταθοῦν ἐξ αἰτίας ἑνὸς σχετι-
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κὰ πρώιμου στρατηγικοῦ σφάλματος. Ἐννοοῦμε τὴ διεύρυνση τοῦ ἀρχικοῦ πυρήνα
μὲ τὴν εἰσδοχὴ ἀσθενέστερων καὶ ὡστόσο ἰσότιμων μελῶν (ἄν ἤδη ἡ εἰσδοχὴ τῆς
Μεγάλης Βρετανίας ἀποτελοῦσε στρατηγικὸ σφάλμα, ὅπως πίστευε ὁ de Gaulle, δὲν
τὸ ἐξετάζουμε ἐδῶ). Κατὰ πᾶσα πιθανότητα, ἡ γρήγορη ἐμβάθυνση τῆς οἰκονομικῆς
καὶ τῆς πολιτικῆς ἑνότητας ἀνάμεσα στὶς χῶρες τοῦ ἀρχικοῦ πυρήνα, καθὼς καὶ ἡ
πρὸς τὰ ἔξω ἐκδήλωση τῆς ἐμβάθυνσης μὲ πράξεις πλανητικοῦ βεληνεκοῦς, θὰ εἶχε
ἀσκήσει τὴν ἐπίδραση ἑνός μαγνήτη, ὁ ὁποῖος θὰ προσείλκυε τὰ ὑπόλοιπα εὐρω-
παϊκὰ ἔθνη σὰ νὰ ἦταν ρινίσματα σιδήρου. Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση ὁ μακρότερος
χρόνος ἀναμονῆς τῶν ὑποψηφίων δὲν θὰ τούς ἔβλαπτε οὐσιαστικά, ἄν λάβουμε ὑπ’
ὄψιν τὶς οὕτως ἤ ἄλλως αὔξουσες διαπλοκὲς καὶ ὑφιστάμενες ἐξαρτήσεις. Σημερινὲς
προτάσεις καὶ πράξεις, οἱ ὁποῖες ἀποσκοποῦν σὲ μιὰν Εὐρώπη «δύο ἤ περισσοτέρων
ταχυτήτων», μοιάζουν μὲ προσπάθειες ἐπανόρθωσης τοῦ πρώιμου ἐκείνου σφάλμα-
τος, ὑπὸ δυσμενέστερες συνθῆκες βέβαια. Ὡστόσο τὸ σφάλμα δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε
ἀνεπανόρθωτο, ἀνασκοπικὰ μάλιστα μποροῦμε νὰ τὸ θεωρήσουμε ὡς ἀναπόφευκτο
ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ, καὶ  πρὸ παντὸς ἡ γερμανική, ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὴν ἐποχή τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ἔθετε ἀφ’ ἑαυτῆς ὅρια σὲ μιὰν
ποιοτικὴ ἐμβάθυνση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης, ὅρια ποὺ δὲν ὑπῆρχαν ὡς πρὸς τὴν
ποσοτικὴ διεύρυνση. Ἐν πάση περιπτώσει, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει φτάσει σήμερα
σὲ σημεῖο ὅπου μία ἀκόμη διεύρυνση θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρηθεῖ ὡς φυγὴ μπροστὰ στὸ
ἐπεῖγον καθῆκον τῆς ἐμβάθυνσης καὶ ὡς ἔνδειξη ὀργανικῆς ἀδυναμίας. Στὴν πολιτι-
κὴ ἡ ποσότητα δὲν μεταβάλλεται  ἀναγκαστικὰ σὲ ποιότητα,  πολὺ συχνὰ μάλιστα
συμβαίνει τὸ ἀντίθετο: τὸ ποιοτικὸ στοιχεῖο διαλύεται μέσα στὸν χυλό τῆς ποσότη-
τας. 
Ὅποιος ὅμως σταθμίζει τὶς δυνατότητες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης δὲν πρέπει νὰ
ξεκόψει μόνο ἀπὸ τὰ ποσοτικά κριτήρια. Ἐξίσου ὀφείλει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ εὐθύ-
γραμμες ἀντιλήψεις γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑνοποιητικῆς διαδικασίας. Αὐτὸ σημαίνει: ὅ,τι
εὐνοεῖ τὴν ἑνοποίηση ὀνομαστικὰ δὲν τὴν εὐνοεῖ ἔμπρακτα. Οὔτε κἄν ἡ συμφωνία
καθ’ ἑαυτὴν δὲν ἐγγυᾶται περισσότερο ἀπὸ τὴν διαφωνία ὅτι πλησιάζουμε ἐγγύτερα
πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση. Γιατὶ ὑπάρχει μιὰ συμφωνία, ἡ ὁποία ἀφορᾶ κοινο-
τοπίες  καὶ  ὑποδηλώνει  ἀδράνεια,  καὶ  μιὰ διαφωνία ἤ καὶ  μιὰ διάσπαση,  ἀπὸ τὴν
ὁποία προκύπτουν ὅσοι μποροῦν κατόπιν νὰ λειτουργήσουν ὡς ἀτμομηχανὲς γιὰ τὴν
παραπέρα ἐξέλιξη. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὰ ἐπί μέρους ὀργανωτικὰ καὶ θεσμικὰ σχέδια.
Ἡ νομισματικὴ ἕνωση ἀποτελεῖ λ.χ. ἕνα ἐγχείρημα, τὸ ὁποῖο λογικὰ καὶ in absracto
προωθεῖ τὴν ἑνοποιητικὴ διαδικασία. Ἄν ὅμως ἡ ἐφαρμογή της γεννήσει σφοδροὺς
ἀγῶνες ἀνακατανομῆς καὶ μείζονες ἀστάθειες, τότε ὅ,τι εἶχε σχεδιασθεῖ ὡς δρόμος
πρὸς τὴν ἑνοποίηση θὰ μεταβληθεῖ σὲ αἰτία ἀδιέξοδης διαπάλης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη με-
ριά, τὶς οἰκονομικές δυσχέρειες θὰ μποροῦσε νὰ τὶς διακινδυνεύσει κανεὶς ἄν ἀπὸ τὴ
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νομισματική ἕνωση ἀναμένει εὐμενῆ πολιτικὰ ἀποτελέσματα -ὅμως στὴν περίπτωση
αὐτὴ ἕνας συγκεκριμένος φορέας θὰ ὄφειλε νὰ μεριμνήσει  ὥστε τὰ ἀναμενόμενα
αὐτὰ ἀποτελέσματα νὰ γίνουν πραγματικότητα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἰδεολογικὲς προκατα-
λήψεις δὲν συνιστοῦν τὸν καλύτερο πρακτικὸ σύμβουλο, πρὸ παντὸς ὅταν δὲν ἔχουμε
νὰ κάνουμε μὲ τὶς συχνὰ συγκεκαλυμμένες ἰδεολογίες τῶν οἰκονομολόγων, ἀλλὰ μὲ
τὶς κραυγαλέες ἰδεολογίες ὅσων ἀγορεύουν ὑπέρ ἤ κατὰ τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Καὶ
ἐδῶ ἀπὸ πρώτη ὄψη φαίνεται σὰν ἡ (ἔμπρακτη τοὐλάχιστον) κατάργηση τοῦ ἐθνικοῦ
κράτους νὰ ἄνοιγε eo ipso τὸν δρόμο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης. Ὅποιος τὸ πιστεύ-
ει αὐτὸ, ἀπὸ τὰ ἐθνικά κράτη ἀναμένει μονάχα ἐγωιστικές καὶ στενοκέφαλες πράξεις
(καὶ ὅμως, ἐθνικά κράτη ἵδρυσαν τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση!) κι ἔτσι ταυτίζει τὸ θετικὸ
μὲ τὴν ἀπάλειψη τοῦ ἀρνητικοῦ. Ἕνας στενός, λυσιτελὴς καὶ μακροπρόθεσμος συ-
ντονισμὸς τῆς δράσης τῶν δύο ἤ τριῶν σημαντικότερων ἐθνικῶν κρατῶν θὰ ἐπιβοη-
θοῦσε ὡστόσο τὴν εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση πολὺ περισσότερο ἀπὸ μιὰν ἑνοποίηση, ἡ
ὁποία πάνω ἀπ’ ὅλα θὰ ἀντανακλοῦσε τὴν παράλυση τῶν κυβερνήσεων τῶν ἐθνικῶν
κρατῶν. Καὶ ἀντίστροφα: ἡ πανευρωπαϊκὴ ἀρχή, ἡ ὁποία θὰ ἀνελάμβανε ἐπιτυχῶς
οὐσιώδεις  κυρίαρχες ἁρμοδιότητες τῶν κυβερνήσεων αὐτῶν,  θὰ ὄφειλε  λόγω τοῦ
ἐξαιρετικοῦ βάρους καθηκόντων της νὰ εἶναι ἀπὸ ὁρισμένες τοὐλάχιστον ἀπόψεις
ἰσχυρότερη σὲ σύγκριση μὲ τὶς τελευταῖες. 
Αὐτὸ  τὸ  παραβλέπουν  συχνότατα  τόσο  οἱ  φίλοι  ὅσο  καὶ  οἱ  ἐχθροί  τοῦ  ἐθνικοῦ
κράτους, γιατὶ ἀμφότεροι, ἄν καὶ μὲ ἀντεστραμμένα πρόσημα, συγχέουν ἐννοιολογι-
κά τὸ ἔθνος καὶ τὸ κράτος. Ὁ σύνθετος ὄρος «ἐθνικό κράτος» φαίνεται νὰ εὐνοεῖ
αὐτὴ τὴ σύγχυση, μολονότι στὴ πραγματικότητα ὑποδηλώνει ὅτι τὸ ἐθνικό κράτος
συνιστᾶ ἁπλῶς ἕνα μόνο εἶδος τοῦ γένους «κράτος». Οἱ προασπιστές τοῦ ἐθνικοῦ
κράτους ἀπὸ τὴ μία φοβοῦνται τὴν ἀπουσία κράτους, δηλαδὴ τὴν ἀκυβερνησία, ἄν ἡ
κυβερνητικὴ ἐξουσία ἀσκεῖται ἀπὸ ἕνα μακρινὸ κέντρο ἐκτός τοῦ ἔθνους, ἐνῶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη προσδοκοῦν ἕναν μαρασμό τῶν ἐθνικῶν δυνάμεων, μιὰ γενικὴ ἰσοπέδωση
καὶ μιὰν πολιτισμικὴ ἀπίσχανση, ἄν τὸ ἔθνος χάσει τὸ ἔρεισμα τοῦ κράτους. Ὅμως ἡ
λυσιτελὴς διακυβέρνηση εἶναι ζήτημα τῆς πολιτικῆς βούλησης καὶ τῆς ὀργανωτικῆς
μορφῆς, ὄχι τῆς ἐθνικότητας, ὅσο κι ἄν ὀφείλει νὰ τὴν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του· καὶ οἱ
ἐθνικοὶ πολιτισμοί, οἱ ὁποῖοι μποροῦν καθ’ ἑαυτοὺς ἀκόμα καὶ νὰ ἀνθίσουν μέσα σ’
ἕνα πολυεθνικὸ κράτος, ὑπονομεύονται σήμερα ἀπὸ πλανητικές δυνάμεις, ἐναντίον
τῶν ὁποίων τὸ ἐθνικό κράτος ὡς τέτοιο δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ κάμει πολλά πράγματα.
Οἱ ἐχθροί τοῦ ἐθνικοῦ κράτους συμμερίζονται λίγο-πολὺ ὅλες αὐτὲς τὶς διαγνώσεις
καὶ  προγνώσεις -μόνο ποὺ χαιρετίζουν τὸ ἀποτέλεσμα. Τὸν παραμερισμὸ τοῦ πα-
ράγοντα «ἔθνος» τὸν θεωροῦν (καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ κοσμοπολίτικη «ἀριστερὰ»
συμμαχεῖ, κατὰ τρόπον μόνον κατ’ ἐπίφαση παράδοξο, μὲ τὶς πολυεθνικές ἑταιρεῖες)
ὡς χαρμόσυνο βῆμα πρὸς τὴν ἐξασθένιση ἤ κατάργηση τοῦ παραδοσιακοῦ κράτους
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ἐν γένει, πρὸς τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς μεταεθνικῆς συνείδησης αὐτόνομων πολιτῶν ὡς
νέας βάσης τῆς πολιτικῆς δραστηριότητας κ.τ.λ κ.τ.λ. Τώρα ἡ συνείδηση τοῦ «ὥρι-
μου πολίτη» ἀντλεῖ κατὰ κανόνα τὴν πνευματική της τροφὴ μᾶλλον ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴ
τηλεόραση παρὰ ἀπὸ τὶς ἐκλεπτυσμένες προσφορές τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν, κι
ἔτσι  ἡ  ἐξαφάνιση  τῶν  ἐθνικιστικῶν  φανατισμῶν  δὲν  ἰσοδυναμεῖ  ὁπωσδήποτε  μὲ
ἀνώτερο πολιτικὸ φρόνημα. Ἀφ’ ἑτέρου, ἡ ἀκυβερνησία, ποὺ μακροπροθέσμως θὰ
ἦταν ὀλέθρια γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μπορεῖ ν’ ἀποφευχθεῖ μονάχα ἄν τὰ κυρί-
αρχα δικαιώματα τοῦ ἐθνικοῦ κράτους δὲν ἐξατμισθοῦν ἁπλῶς, ἀλλὰ μεταβιβασθοῦν
σ’ ἕναν καινούργιο κυρίαρχο. Τὸ τέλος τοῦ ἐθνικοῦ κράτους καὶ τὸ τέλος τοῦ κυρίαρ-
χου κράτους ἐν γένει θὰ παραμείνουν δύο πράγματα διαφορετικὰ ἀπὸ ἱστορικὴ καὶ
λογικὴ ἄποψη ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ὅπου ἡ Εὐρώπη θὰ ἀπεκδυθεῖ τὶς πολιτικὲς
μορφές τοῦ παρελθόντος χωρὶς  νὰ μπορέσει  νὰ δημιουργήσει  καινούργιες.  Ὅμως
κάθε βῆμα πρὸς τὶς καινούργιες θὰ θέτει ἐρωτήματα, στὰ ὁποία θὰ μπορεῖ ν’ ἀπαντή-
σει μονάχα ἕνας νέος κυρίαρχος, δηλαδὴ ἕνα (τοὐλάχιστον γεννώμενο) κράτος. Το-
ῦτο τὸ κράτος θὰ πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ ξεκαθαρίσει δεσμευτικὰ τὸ ζήτημα: «ποιός
ἀνήκει  δικαιωματικά  σ’ ἐμένα;»,  τὸ  ὁποῖο  ἐμφανίζεται  σὲ  ποικίλες  παραλλαγές
(«ποιός ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ συναποφασίζει;» «ποιός ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ εἰσέρχεται
ὡς μετανάστης;»). Τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ ζήτημα ὀφείλει νὰ τό θέσει καὶ νὰ τό λύσει
κάθε πολιτικὴ ὀντότητα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ διάρθρωση καὶ τὸ μέγεθός της,  γιατὶ
ἀφορᾶ τὴν ἴδια της τὴ συγκρότηση. Γι’ αὐτὸ καὶ πλανῶνται οἰκτρὰ ὅσοι νομίζουν ὅτι
μαζὶ μὲ τὸ ἐθνικό κράτος, τοῦτον τὸν δῆθεν γενεσιουργὸ ὅλων τῶν δεινῶν, θὰ τε-
λειώσει καὶ κάθε σύνορο, κάθε διαχωρισμός. Μπορεῖ νὰ συμβεῖ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο,
ὑπὸ συνθῆκες ποὺ εὔκολα μποροῦμε νὰ μαντέψουμε: ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση συντε-
λεῖται -ὅπως εἶναι εὔλογο- σὲ ἐποχὴ αὔξουσας παγκοσμιοποίησης, ὅμως ἀκριβῶς ἡ
αὔξουσα παγκοσμιοποίηση δυναμώνει τὴν πίεση ἐπὶ τῆς Εὐρώπης. 

ΙΙΙ 
 
Κατ’ ἀρχὴν μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε ὅτι στὸ προβλεπτό μέλλον ἡ Εὐρώπη εἴτε θὰ
ἐπιτύχει νὰ συμπήξει μιὰν κυρίαρχη πολιτικὴ ὀντότητα εἴτε δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχει. Στὴν
πρώτη περίπτωση ἐρωτᾶται ἄν ἡ ἑνότητα θὰ πραγματοποιηθεῖ μέσω τῆς ἡγεμονίας
ἑνὸς ἔθνους ἤ μὲ ἄλλον τρόπο. Γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἡγεμόνα ὑπάρχουν προφανῶς (ἀφοῦ
ἡ Μεγάλη Βρετανία, ὅπως φαίνεται, ἀρκεῖται νὰ ἐμποδίζει την ἀνάληψη τῆς ἡγεμονί-
ας ἀπὸ μέρους κάποιας ἄλλης εὐρωπαϊκῆς δύναμης) μονάχα δύο ὑποψήφιοι: ἡ Γαλ-
λία, ἡ ὁποία προβάλλει αὐτὴν τὴν ἀξίωση (τοὐλάχιστον στὸ διπλωματικὸ καὶ στρα-
τιωτικὸ πεδίο),  καὶ ἡ Γερμανία, ἡ ὁποία διαθέτει τὶς ὑλικές προϋποθέσεις καὶ  ἐπί
πλέον διαθέτει  τὸ  ἔμπρακτα  ἀναγνωρισμένο  προβάδισμα στὸν  οἰκονομικὸ  τομέα.
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Ὡστόσο ἕνας ἀνοιχτός ἀγῶνας μεταξὺ Γαλλίας καὶ Γερμανίας μὲ ἀντικείμενο τὴν
εὐρωπαϊκὴ ἡγεμονία δὲν θὰ μποροῦσε σήμερα νὰ ἀποκτήσει γνήσια δυναμική ἤδη
λόγω τῆς δραματικῆς ἀλλαγῆς τῆς θέσης τῆς Εὐρώπης μέσα στὸν κόσμο, γιὰ τὴν
ὁποία μιλήσαμε στὴν ἀρχή. Ἀπὸ την ἄμεση ἀντιπαράθεση μὲ δεδομένη τὴ δυνατότη-
τα ἔνοπλης σύγκρουσης δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἀναδειχθεῖ ἡγεμόνας. Βεβαίως, ἡ μιὰ
πλευρά μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζει σημαντικὰ καὶ μόνιμα τὴν ἄλλη, μπορεῖ μεσοπρόθεσμα
ἀκόμα καὶ νὰ τὴν «ἔχει τοῦ χεριοῦ της», ὅμως εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἀπὸ αὐτὸ θὰ μπορο-
ῦσε νὰ διαμορφωθεῖ μία κανονική ἡγεμονία. Ἡ ἡγεμονία ἐντὸς τῆς Εὐρώπης ἀπαιτεῖ
κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀποφασιστικὴ ἐπιρροὴ στὰ ζητήματα τῆς νομισματικῆς
ἕνωσης ἤ στὴν ὀργάνωση μιᾶς στρατιωτικῆς ἐπέμβασης· ὁ ἡγεμόνας τῆς Εὐρώπης θὰ
ἔπρεπε νὰ ἐκπροσωπεῖ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο μπροστὰ στὰ μάτια ὁλόκληρου τοῦ
πλανήτη μὲ πράξεις, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν ὁλόκληρο τὸν πλανήτη. Οὔτε ἡ Γαλλία οὔτε
ἡ Γερμανία θὰ εἶναι μελλοντικά σὲ θέση νὰ κάμουν κάτι τέτοιο, καὶ μάλιστα μὲ τὸν
καιρὸ τὸ πλανητικὸ βάρος τους ὡς μεμονωμένων χωρῶν μᾶλλον θὰ μειωθεῖ παρὰ θὰ
αὐξηθεῖ. 
Ἡ γερμανική πλευρά, μετὰ ἀπὸ τυχόν ἀπογοητεύσεις της στὴ Γηραιά Ἤπειρο, θὰ
μποροῦσε νὰ ἐρωτοτροπήσει μὲ τὴ σκέψη νὰ ἀποκτήσει τὴν ἡγεμονία στὴν Εὐρώπη
στηριζόμενη στὴ βοήθεια τῶν Ἀμερικανῶν, δηλαδὴ νὰ κατευθύνει τὰ εὐρωπαϊκὰ πε-
πρωμένα σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς Ἀμερικανούς -στὸ κάτω-κάτω ἐξ αἰτίας (καὶ) τῆς
ἀμερικανικῆς ἀντίστασης ἀπέτυχαν δυό ἡγεμονικές προσπάθειες τῆς Γερμανίας μέσα
σ’ αὐτὸν τὸν αἰῶνα. Ἀμερικανικοί κύκλοι διατύπωσαν πράγματι τὴν ἐπιθυμία μιᾶς
προνομιούχας σχέσης μὲ τὴ Γερμανία.  Ὡστόσο παραμένει  ἀσαφές ἄν ἔχουν κατὰ
νοῦν μιὰ Γερμανία, ἡ ὁποία θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη πρὸ πα-
ντὸς γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση σύμφωνα μὲ τὶς ἀντιλήψεις της (καὶ
τὶς ἀντιλήψεις τῶν ΗΠΑ), ἤ μιὰ Γερμανία, ἡ ὁποία, ἡ ὁποία κατὰ βάση θὰ ἀναλάμ-
βανε τὸν ρόλο τοῦ τοποτηρητή τῶν Ἀμερικανῶν Στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἀπέναντι
στὶς ἐπεκτατικές βλέψεις τῆς Ρωσσίας καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν τύχη τῆς εὐρωπαϊκῆς
ἑνοποίησης. Εἴτε ἔτσι, εἴτε ἀλλιῶς, μιὰ ἐνδεχόμενη ἀπόφαση τῆς Γερμανίας νὰ συ-
γκλίνει δυναμικὰ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ θὰ ἦταν ἕνα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον,
ἀλλὰ ἐπικίνδυνο παιχνίδι. Ὄχι μόνο ἐπειδὴ ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ ὁδηγοῦσε σὲ μιὰ επα-
ναπροσέγγιση μεταξὺ Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Ρωσσίας, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ
στὸ ζήτημα αὐτὸ δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναμένεται ἀπὸ ἀμερικανικῆς πλευράς μιὰ στα-
θερή καὶ διαρκὴς στάση. Ὁ θρύλος τῆς «εἰδικῆς σχέσης» μεταξὺ Μεγάλης Βρετανίας
καὶ  Ἡνωμένων  Πολιτειῶν  ἴσως  εἶναι  ὑπερβολικός,  ὅμως  οἱ  Βρετανοὶ  διατηροῦν
πάντοτε τὴ διακριτική τους ἐπιρροή στὴν Οὐάσιγκτον. Καὶ ἀκόμα ἰσχυρότερη μπορεῖ
νὰ ἀποδειχθεῖ ἐντὸς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἡ ἐπιρροή δυνάμεων καὶ lobbies ποὺ
θὰ ἐπιδείκνυαν ἰδιαίτερη εὐαισθησία ἀπέναντι σὲ μιὰν τέτοια τροπὴ τῆς ἀμερικανι-
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κῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Οἱ σχεδιαστές τῆς τελευταίας θὰ μποροῦσαν νὰ συμφωνή-
σουν τὸ δίχως ἄλλο μόνον ὡς πρὸς τὴ γενική ἀρχή ὅτι χρειάζονται μία ἰσχυρὴ Γερμα-
νία στὸ πλαίσιο ἑνός ΝΑΤΟ ἀπολύτως ἐλεγχόμενου ἀπὸ τὶς ἴδιες. Ὑπὸ παρόμοιο πνε-
ῦμα ἐνθάρρυναν στὸ παρελθόν τὶς προσπάθειες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης, προϋπο-
θέτοντας σιωπηρὰ τὸν ὅρο ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ ἀποτελεῖ ἐξ ὁλοκλήρου τμῆμα μιᾶς Δύ-
σης ποδηγετούμενης ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ λογική τῆς ἡγεσίας ἀπαιτεῖ νὰ
δίνει ὁ στρατηγός διαταγὲς σὲ ταξιάρχους καὶ συνταγματάρχες, ὄχι σὲ ὑπαξιωματι-
κούς. 
Φυσικά, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει ἀπολύτως ὅτι μιὰ μελλοντικὴ Γερμανία,
θέλοντας ν’ ἀποκτήσει ἡγεμονική θέση στὴν Εὐρώπη, ἴσως συνάψει μία στενὴ καὶ
προνομιοῦχο συμμαχία μὲ τὶς ΗΠΑ· εἶναι δυνατὸν ἀκόμα καὶ νὰ φαντασθοῦμε προ-
ϋποθέσεις, ὑπὸ τὶς ὁποῖες τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ θὰ στεφόταν ἀπὸ ἐπιτυχία. Ὅμως ἡ ἐπι-
τυχία θὰ ἀπαιτοῦσε πολιτικὲς ἱκανότητες, οἱ ὁποῖες δὲν εὐδοκιμοῦν στὴ Γερμανία. Ἡ
ἔλλειψη τῶν ἐμπειριῶν ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει ἀπὸ αἰῶνες στὴν παγκόσμια πολιτι-
κὴ τὰ μεγάλα ἰμπεριαλιστικά ἔθνη τῆς Δύσης (μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴ Μεγάλη Βρετανία
καὶ τὴ Γαλλία) δὲν ἀναπληρώνεται εὔκολα, ἐνῶ ὡς γνωστὸν οἱ λεπτοί συνδυασμοί,
τοὺς ὁποίους συναποτελοῦν ἡ ἐπίδειξη ἰσχύος, οἱ εὐαίσθητοι χειρισμοί καὶ ἡ ἀποτε-
λεσματικὴ ρητορική, δὲν ὑπῆρξαν τὰ συνήθη προϊόντα τῶν γερμανικῶν πολιτιστικῶν
ἐργαστηρίων  αὐτοῦ  του  αἰῶνα.  Ὁ  ἐν  μέρει  οἰκουμενιστικὸς-ἠθικολογικὸς  καὶ  ἐν
μέρει οἰκονομιστικὸς τόνος, ποὺ δεσπόζει στὴ σημερινή ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Γερ-
μανίας, Στὴν πραγματικότητα ἀποτελεῖ μιὰ καινούργια παραλλαγή τῆς παλαιάς φυ-
γῆς πρὸς τὴν ἁπλούστευση, μιὰν ἄλλη ἔκφραση τῆς ἴδιας παλιᾶς ἀμηχανίας μπροστὰ
στὸν ἄπειρα περίπλοκο χαρακτήρα τῆς πολιτικῆς -μόνο ποὺ τώρα ἔχουν ἀντιστραφεῖ
τὰ πρόσημα. Ἡ πεισματικὴ στροφὴ πρὸς τὸν ἠθικὸ καὶ οἰκονομικὸ παράγοντα ἔχει
ὡς σκοπό της, ὅπως νομίζεται, τὴν ὁριστικὴ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν «πολιτικὴ τῆς ἰσχύος»,
ἐνῶ ἡ εὐημερία τῶν τελευταίων σαράντα ἐτῶν φαίνεται νὰ ἀποδεικνύει, πρὸς γενικὴ
ἱκανοποίηση, ὅτι ἡ ἠθικὴ δὲν ὠφελεῖ μόνον τὴν ψυχή ἀλλὰ καὶ τὴν κοιλιά. Ὡστόσο ἡ
διχοτομία μεταξὺ οἰκονομίας καὶ πολιτικῆς παραμένει πλασματικὴ κατασκευή, ἐφ’
ὅσον ἡ οἰκονομία ἀφορᾶ, τὸ ἴδιο ὅπως καὶ ἡ πολιτικὴ, συγκεκριμένες σχέσεις συγκε-
κριμένων ἀνθρώπων· ἡ πολιτικὴ ποὺ ἔχει μετατραπεῖ σὲ οἰκονομία δὲν εἶναι λιγότερο
πολιτικὴ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ποὺ μετατρέπεται σὲ θεολογία, ἠθικὴ καὶ αἰσθητική. Ἄν
λοιπὸν ἡ γερμανικὴ πλευρὰ θέλει μὲν τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, ὅμως τὴ θέλει κυρί-
ως  γιὰ  λόγους  οἰκονομικῆς  ἀποτελεσματικότητας,  θὰ  πρέπει  νὰ  γνωρίζει  ὅτι  μιὰ
τέτοια ἑνοποίηση μπορεῖ νὰ ὀξύνει τοὺς οἰκονομικοὺς ἀγῶνες κατανομῆς καὶ ἀνακα-
τανομῆς. Τὸ οἰκονομικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο σήμερα ἐκθειάζεται ὡς πανάκεια κατὰ
τῆς πολιτικῆς τῆς ἰσχύος καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ, θὰ ἀποδειχθεῖ τότε ἀγωγὸς ἀκριβῶς
τέτοιων βλέψεων καὶ τάσεων. 
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Στὸ φῶς τῆς διαπίστωσης ὅτι ἡ Γερμανία πιθανότατα οὔτε καὶ σήμερα γνωρίζει πῶς
νὰ χρησιμοποιήσει τὸ σημαντικότατο δυναμικό της (ὅπως δὲν τὸ γνώριζε οὔτε καὶ
στό πρῶτο μισὸ τοῦ αἰῶνα μας), φθάνει κανεὶς σχεδόν νὰ λυπᾶται γιατί ὁ Θεός χάρι-
σε σέ αὐτὴ τὴ χώρα τὴ «vingt million de plus» καὶ γιατί δὲ διαθέτει ἡ Γαλλία τὰ δη-
μογραφικὰ καὶ οἰκονομικά πλεονεκτήματα τοῦ επίφθονου γείτονά της. Ἄν κατεῖχε
ἐπαρκεῖς ὑλικές προϋποθέσεις, ἡ χώρα τοῦ Richelieu καὶ τοῦ de Gaulle θὰ διέθετε πι-
θανότατα ἐπίσης ἐπαρκῆ αὐτοπεποίθηση καὶ ἐπιδεξιότητα, ὥστε νὰ πάρει τὴν ἡγεμο-
νία τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν ἤπειρο μὲ δυναμικότητα καὶ ἀξιοπρέπεια
σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἐν πάση περιπτώσει οἱ Γερμανοὶ ἔχουν νὰ μάθουν πολλὰ
ἀπὸ τὴν πολιτικὰ ὑπέρτερη ἐλίτ τῆς Γαλλίας καὶ θὰ διέπρατταν σφάλμα πρώτου με-
γέθους ἄν μὲ ὑψωμένο δάχτυλο ἔπαιζαν ἐδῶ τὸν ρόλο ἠθικοῦ παιδαγωγοῦ -καὶ μάλι-
στα  παρὰ τὸ  γεγονός  ὅτι  ἐν  τῷ μεταξὺ  συγκαταλέγονται  στοὺς  μεγαλοεξαγωγεῖς
ὅπλων καὶ ἔτσι ἀνήκουν ἤδη στὴν ἀμφιλεγόμενη κατηγορία τῶν demi-vierges. Οἱ φα-
νερὲς ἤ κρυφές ἀξιώσεις τῆς Γαλλίας ἴσως νὰ εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς πραγματικές
της δυνατότητες, ὅμως καὶ ἡ Γερμανία ἀποτελεῖ, σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδο, μᾶλλον με-
σαία Δύναμη, τῆς ὁποίας οἱ κινήσεις βρίσκονται ἐπὶ πλέον ὑπὸ συνεχή ἐπιτήρηση καὶ
θὰ συνεχίσουν νὰ ἐπιτηροῦνται καὶ στὸ μέλλον. Rebus sic stantibus καὶ ἐν ὄψει τοῦ
γεγονότος, ὅτι μιὰ ὀξεῖα ἡγεμονικὴ σύγκρουση μεταξὺ τῶν ἡγετικῶν εὐρωπαϊκῶν
ἐθνῶν ἔχει ξεπεραστεῖ κοσμοϊστορικά, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ συμπεράνει κανεὶς ὅτι, ἄν
ποτὲ πραγματοποιηθεῖ μιὰ οὐσιαστική εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, αὐτὸ θὰ γινόταν ἀνα-
γκαστικὰ μέσω μιᾶς στενῆς γαλλογερμανικής συνεργασίας. Ὀφείλουμε νὰ ὑπογραμ-
μίσουμε ἀκόμα μία φορά ὅτι ἡ ἐσωτερική θεσμική μορφὴ αὐτῆς τῆς συνεργασίας
λίγο μετρᾶ καθ’ εαυτήν καὶ ὅτι ὑπὸ ὁρισμένους ὄρους ἡ ἁρμονικὴ καὶ δυναμικὴ συ-
μπόρευση δυὸ χωριστῶν ἐθνικῶν κρατῶν, τὰ ὁποία θὰ εἶχαν συνείδηση τῆς θέσης
τους καὶ θὰ διέθεταν τὴν ἱκανότητα νὰ συμπαρασύρουν καὶ τα ὑπόλοιπα, θὰ ἐξυπη-
ρετοῦσε ἐνδεχομένως τὴν εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση περισσότερο ἀπὸ μιὰν ἀπρόθυμη καὶ
χαλαρή πολιτικὴ ἕνωση. 

ΙV 

Παραμένοντας στὴν ὑπόθεση, ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ μποροῦσε μελλοντικὰ νὰ δραστηριο-
ποιηθεῖ  ὡς  συνεκτικὴ  πολιτικὴ  ὀντότητα  σὲ  πλανητικὸ  ἐπίπεδο,  πρέπει  τώρα  νὰ
θέσουμε τὸ εὔλογο ἐρώτημα: πού καὶ γιὰ ποιόν σκοπό; Σ’ ἕναν πολυπολικὸ κόσμο ὁ
ἀνταγωνισμός μὲ τὸν καιρὸ θὰ ὀξυνθεῖ ἐπειδὴ κάθε ἐνεργό μέρος θὰ ἀναγκάζεται νὰ
μετρᾶ τὶς δυνάμεις του μὲ ἐκεῖνες πολλῶν ἄλλων. Ὁ πλανητικὸς χαρακτήρας τῶν
δρώμενων δὲν σημαίνει βέβαια ὅτι τὰ δρῶντα ὑποκείμενα ὀφείλουν νὰ ἁπλωθοῦν
ἰσομερῶς σὲ ὁλόκληρη τὴν ὑδρόγειο καὶ νὰ ἔχουν παντοῦ τὰ ἴδια ζωτικὰ συμφέρο-
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ντα. Ὅπως εἶναι αὐτονόητο, ἔχουν τὴν λιγότερο ἤ περισσότερο σταθερή τους βάση,
μὲ ἀφετηρία τὴν ὁποία δροῦν ἐπικεντρώνοντας τὴν προσοχή τους σέ ὁρισμένα βαρύ-
νοντα πεδία. Ἀκόμα καὶ γιὰ μιὰν ἀμιγῶς πλανητικὴ δύναμη, ὅπως εἶναι σήμερα οἱ
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τὸ Ἀφγανιστᾶν δὲν εἶναι τόσο σημαντικό ὅσο ἡ Μέση Ἀνατο-
λή. Τὸ ἴδιο θὰ ἴσχυε καὶ γιὰ μιὰν Εὐρώπη δραστηριοποιούμενη σὲ πλανητικὸ ἐπίπε-
δο. Πολιτικοὶ καὶ ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ καὶ παρατηρητές, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν σήμερα
τὸ ευνοϊκότερο πεδίο ἐκδιπλώσεως γιὰ τὴν Εὐρώπη, κατὰ κανόνα στρέφουν τὸ βλέμ-
μα τους πρὸς τὴν Ἄπω Ἀνατολή -ἴσως ὄχι τόσο ἀπὸ γεωπολιτικὰ ἐμπνεόμενη δίψα
γιὰ δράση, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ λόγους εὐκολίας, ἀφοῦ εἶναι πολὺ ἁπλούστερο καὶ φθη-
νότερο νὰ κερδίσεις συμμετέχοντας σὲ μιὰν ἤδη ἀνιοῦσα πορεία παρὰ νὰ τὴ θέσεις ὁ
ἴδιος σὲ κίνηση σχεδιάζοντάς την μόνος σου μὲ βάση μακροπρόθεσμους εὐρωπαϊκο-
ὺς σκοπούς. Ἀσφαλῶς, ἡ παρουσία εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων σ’ ἕναν χῶρο, ὅπου συμ-
βαίνουν πράγματα μεγάλης σημασίας γιὰ τὸ μέλλον ἐνδείκνυται ἀπὸ κάθε ἄποψη.
Ὅμως ἡ Εὐρώπη εἶναι δυνατὸν νὰ διαθέτει ἐκεῖ ἀξιόλογο βάρος μονάχα ἄν δὲν που-
λᾶ ἁπλῶς τεχνογνωσία, τὴν ὁποία μποροῦν ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ τὴν
ἀγοράσουν ἀπὸ τὶς γνήσιες ἐπιχώριες δυνάμεις τοῦ Εἰρηνικοῦ, την Ἰαπωνία καὶ τὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ ἔχει στὰ χέρια της πλεονεκτήματα, τὰ ὁποία ἀναγνωρίζο-
νται ἀμέσως ὡς τέτοια, τόσο σὲ σχέση μὲ τὶς δικές της δραστηριότητες ὅσο καὶ στὰ
μάτια τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς.
Ἐννοοῦμε τὴ Ρωσσία, καὶ μάλιστα τὴ Σιβηρία. Ἡ Σιβηρία (καὶ ἡ Κεντρικὴ Ἀσία)
ἀποτελεῖ τὴν τελευταία πλούσια σὲ πρῶτες ὕλες καὶ ἀραιοκατοικημὲνη μεγάλη ἐπι-
φάνεια μέσα σ’ ἕναν πυκνοκατοικημένο πλανήτη. Ὅποιος πιστεύει ὅτι ἡ «γνώση» καὶ
ἡ «πληροφορία» ἔκανε παρωχημένα τὰ ζητήματα τοῦ χώρου καὶ τῶν πρώτων ὑλῶν,
ἁπλῶς ἔχει πέσει θύμα τῆς ἰδιοτελοῦς μυθολογίας τοῦ κυβερνοχώρου ποὺ σήμερα
εἶναι τῆς μόδας.  Οἱ ἴδιες οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ὁποῖες μέσω τῶν ἐπιστημόνων
καὶ τῶν μελλοντολόγων τους ἐξαγγέλλουν τὴν «κατάλυση τῆς ὕλης», διατηροῦν ταυ-
τόχρονα ἕνα πλανητικὸ στρατιωτικὸ-πολιτικὸ δίκτυο ποὺ τούς διασφαλίζει τὴν προ-
νομιακὴ πρόσβαση πρὸς τοὺς νευραλγικοὺς πόρους. Ἀμερικανοὶ καὶ Ἰάπωνες ἐκμε-
ταλλεύθηκαν  ταχύτατα  τὴν  ἐξασθένιση  καὶ  κατόπιν  κατάρρευση  τῆς  Σοβιετικῆς
Ἕνωσης προκειμένου νὰ εἰσβάλλουν οἰκονομικὰ στὴ Σιβηρία, ἀρχικά ὑπὸ τὴ μορφή
τῆς ἀνηλεοῦς ἀποψίλωσης τοῦ δασικοῦ της πλούτου, ἀλλὰ ἔχοντας πάντοτε κατὰ
νοῦν τὰ τεράστια ἀποθέματα ἀρκτικοῦ πετρελαίου καὶ βιομηχανικὰ-στρατηγικὰ ση-
μαντικῶν μεταλλευμάτων. Ὡστόσο ὁ πρῶτος μνηστῆρας τοῦ σιβηρικοῦ (καὶ κεντρο-
ασιατικοῦ) χώρου καὶ τοῦ πλούτου του ὀνομάζεται – Κίνα. Ἡ Κίνα δὲν ὠθεῖται πρὸς
τὸν χῶρο αὐτὸ ἁπλῶς καὶ μόνο ἀπὸ μακρινὲς μνῆμες ἤ βάσιμες ἱστορικὲς ἀξιώσεις,
οἱ ὁποῖες ἔπαιξαν καὶ αὐτὲς τὸν ρόλο τους στὶς ἔνοπλες συγκρούσεις μὲ τὴν Σοβιετι-
κή Ἕνωση κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1960, ἀλλὰ ἀπὸ στοιχειακές δυνάμεις. Στοὺς 1,2
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δισ. κατοίκους τῆς σημερινῆς (1998) Κίνας θὰ προστεθοῦν ὡς τὸ 2030 ἀλλὰ 500 ἐκ.
περίπου, καὶ ἤδη ἡ διατροφή τους, καθὼς μάλιστα ἀνέρχεται παράλληλα τὸ βιοτικό
τους ἐπίπεδο, θὰ θέσει σὲ τρομερή δοκιμασία τοὺς παγκόσμιους ἀγροτικοὺς πόρους.
Μὲ τὸν ἴδιο τοὐλάχιστον ρυθμὸ θὰ αὐξηθεῖ ἡ πείνα γιὰ ἐνέργεια καὶ πρῶτες ὕλες.
Ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἀνθρώπων θὰ βρίσκονται μπροστὰ σ’ ἕναν σχεδὸν κενὸ
τεράστιο χῶρο, ὁ ὁποῖος προσφέρει τὰ πλεῖστα, ἀπ’ ὅσα χρειάζονται κατεπειγόντως.
Ὁ πειρασμὸς ἤ ἡ ἀνάγκη θὰ ἔχουν τέτοια ἔνταση, ὥστε θὰ κάμψουν κάθε ἀντίσταση,
καὶ οἱ παγκόσμιοι πολιτικοὶ συνδυασμοί, ποὺ θὰ προέκυπταν μὲ ἄξονα τοῦτο τὸ ἐπί-
μαχο ζήτημα, θὰ ἀσκοῦσαν ἀσφαλῶς καθοριστικὴ ἐπιρροή στὴν πλανητικὴ ἱστορία
τοῦ 21ου αἰῶνα -πρό παντὸς ἄν ἡ Κίνα παραμείνει ἑνιαῖο κράτος καὶ προβάλλει ταυ-
τόχρονα ἀξιώσεις τόσο στὸν ἀσιατικὸ-ἠπειρωτικὸ χῶρο ὅσο καὶ στὸν χῶρο τοῦ Εἰρη-
νικοῦ Ὠκεανοῦ. Μόλις ἀρχίσει νὰ διαγράφεται μιὰ τέτοια κατάσταση ἡ Ρωσσία θὰ
τεθεῖ ὑπὸ πίεση καὶ θ’ ἀναγκαστεῖ ν’ ἀναζητήσει συμμάχους. Ἄν δὲν βρεῖ, τότε θὰ
ὑποχρεωθεῖ νὰ κάμει παραχωρήσεις πρὸς τὴν Κίνα ἤ καὶ νὰ συμπαραταχθεῖ μαζὶ της,
ὁπότε θὰ δημιουργοῦνταν ἕνας πανίσχυρος συνασπισμός. 
Μιὰ μακροπρόθεσμη εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στὴ Ρωσσία ὀφείλει νὰ προσανα-
τολισθεῖ σ’ αὐτές τὶς γεωπολιτικὲς προοπτικές. Ἀσφαλῶς εἶναι δικαίωμα τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν νὰ ἐπιθυμοῦν τὴ διασφάλιση τῆς πλανητικῆς μονοκρατορίας τους
μεταξὺ ἄλλων μὲ τὴ συνεχή χαλιναγώγηση ἤ καὶ μὲ τὸν κατακερματισμὸ τῆς Ρωσσί-
ας. Ὅμως μιὰ ἑνωμένη Εὐρώπη δὲν θὰ εἶχε νὰ κερδίσει πολλὰ πράγματα, ἄν ἐμφανι-
ζόταν ὡς στρατηγικὸς τοποτηρητὴς τῶν Ἀμερικάνων στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ
ὡς ὑποστηρικτὴς ὅλων τῶν χωριστικῶν τάσεων μέσα στὴν ἐπικράτεια τῆς πρώην Σο-
βιετικῆς Ἕνωσης. Ἡ εὐρωπαϊκή, καὶ προπαντὸς γερμανικὴ μυωπία, ὅπως φαίνεται
μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἀμερικανικοῦ σχεδίου γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ ΝΑΤΟ ἴσαμε τὰ
ρωσσικὰ σύνορα, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δώσει τροφὴ σὲ μιὰν ἀπολύτως θεμιτὴ δυσπι-
στία τῆς Ρωσίας καὶ νὰ σπρώξει τὴ γιγαντιαία εὐρασιατικὴ χώρα στὴν ἐπιθετικὴ ἀπο-
μόνωση ἤ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Κίνας. Ὅποιος εἶναι ἔστω κι ἐπιφανειακὰ ἐξοικειωμένος
μὲ τὴ ρωσικὴ ἱστορία, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι καμία entente cordiale μὲ τὴ Ρωσσία
δὲν εἶναι δυνατή, ἄν δὲν τῆς ἀναγνωρισθεῖ ἐξ ὑπαρχῆς τὸ δικαίωμα νὰ τηρεῖ τὴν τάξη
στὴν  Καυκασία,  στὴν  Κεντρικὴ  Ἀσία  καὶ  σὲ  ὁλόκληρο  τὸν  σιβηρικὸ  χῶρο.  Ἡ
Εὐρώπη δὲν θὰ εἶχε νὰ χάσει τίποτε, ἄν ἡ Ρωσσία ἐπιτελοῦσε μὲ ἐπιτυχία τὸ ἔργο
αὐτό, ἀντίθετα μάλιστα. Καὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε κίνδυνος ρωσικῆς ἡγεμονίας πάνω σὲ
μιὰν  πλούσια  κι  ἑνωμένη  Εὐρώπη,  ἱκανὴ νὰ δρᾶ πολιτικὰ μὲ  ἑνιαῖο  τρόπο.  Μία
τέτοια Εὐρώπη δὲν θὰ εἶχε νὰ φοβηθεί τίποτε ἀπὸ τὴν Ρωσσία, ἐνῶ ἡ Ρωσσία θὰ εἶχε
νὰ ἐλπίζει τὰ πάντα ἀπὸ μιὰν τέτοιαν Εὐρώπη. Συνάμα, στὸ πλαίσιο μιᾶς μεγαλεπή-
βολης γεωπολιτικῆς ἀναδιάταξης τῆς Ευρασίας θὰ λύνονταν ἀπὸ μόνα τους ζητήματα
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ὅπως ἡ ρωσσικὴ ἐπιρροή στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ  οἱ  ἀντίστοιχοι  φόβοι  των
λαῶν της.
Ὥστε ἡ μεγάλη πλανητικὴ καὶ κοσμοϊστορικὴ δυνατότητα μιᾶς Ἑνωμένης Εὐρώπης
θὰ ἦταν ἡ Εὐρασία. Κατ’ ἀρχὴν βέβαια ὑπὸ τὴν ἁπτὴ ἔννοια τῆς διασφάλισης ἐνερ-
γειακῶν πηγῶν καὶ ἀπαραίτητων πρώτων ὑλῶν σέ ἐποχὴ ὅπου ἐδῶ διαφαίνεται στε-
νότητα καὶ ὀξύνονται οἱ συναφεῖς ἀνταγωνισμοί. Ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια
μιᾶς ἀποστολῆς, ἡ ὁποία διευρύνει τοὺς ὁρίζοντες καὶ κινητοποιεῖ δυνάμεις. Φυσικά,
τὸ ὅτι ἡ δυνατότητα ὑπάρχει ἐξ ἀντικειμένου διόλου δὲν σημαίνει καὶ ὅτι γίνεται
ἀντιληπτὴ ἤ ὅτι ἐπιζητεῖται ἡ ἀξιοποίησή της. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ πρακτική της ἀξιο-
ποίηση θὰ προϋπέθετε κάτι παραπάνω ἀπὸ τὴν ὀξυδέρκεια μιᾶς κυβέρνησης. Ἔργα
ὅπως ἡ γεωπολιτικὴ ἀναδιάταξη τῆς Εὐρασίας καὶ ἡ διάνοιξη τεράστιων χώρων στὸ
βόρειο, ἀνατολικὸ καὶ κεντρικὸ τμῆμα της δὲν ἐπιτελοῦνται ἀπὸ γηράσκοντες καὶ κα-
λομαθημένους πληθυσμούς. Ὥστε ἀπὸ δημογραφικὴ ἄποψη ἡ Κίνα θὰ εἶχε ἀποφασι-
στικὸ πλεονέκτημα ἀπέναντι τῆς Εὐρώπης, ἄν τυχὸν οἱ δύο πλευρὲς προέβαλαν ταυ-
τόχρονα ἀξιώσεις στὸν σιβηρικὸ καὶ κεντρασιατικὸ χῶρο· ἀκόμα καὶ ἄν ἡ ὑπέρτερη
εὐρωπαϊκὴ  τεχνικὴ  ἐξουδετέρωνε  ὡς  ἕνα  σημεῖο  αὐτὸν  τὸν  παράγοντα,  πάλι  ἡ
Εὐρώπη θὰ πιεζόταν χρονικά. Πέρα ἀπὸ τοῦτες τὶς δυσχέρειες θὰ μπορούσαμε νὰ
ἀναφέρουμε  κι  ἄλλες.  Ὅμως  ὅλα  αὐτὰ  δὲν  μεταβάλλουν  τὴ  βεβαιότητα  ὅτι  μιὰ
Εὐρώπη δίχως δικές της ἐνεργειακὲς πηγὲς καὶ πρῶτες ὕλες, μιὰ Εὐρώπη μὲ γερα-
σμένο πληθυσμό, ποὺ θ’ ἀποτελοῦσε τὸ πολὺ τρία ἤ τέσσερα τοῖς ἑκατό τοῦ πα-
γκόσμιου, μία Εὐρώπη ἀποκομμένη ἀπὸ τὰ μεγάλα στρατηγικὰ θέατρα τῆς πλανητι-
κῆς ἱστορίας τοῦ 21ου αἰῶνα -μιὰ τέτοια Εὐρώπη ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ μαραινόταν καὶ
θὰ ἔσβηνε. Τὸ θεώρημα τοῦ Mackinder γιὰ τὴν Εὐρασία διατηρεῖ πάντοτε τὴν ἀξία
του. Ὅμως ἡ θέση ὅτι ὅποιος κατέχει τὴ Γερμανία κατέχει καὶ τὴν Εὐρασία εἶχε νόη-
μα μονάχα σ’ ἕναν εὐρωκεντρικὸ κόσμο. Σ’ ἕναν πλανητικὸ κόσμο, ὅπου ἁπλώνεται
ὅλο καὶ περισσότερο ἡ κραταιὴ σκιὰ τῆς Κίνας, τὸ κλειδί γιὰ τὴν παγκόσμια κυριαρ-
χία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ σιβηρικὸς καὶ κεντροασιατικὸς χῶρος.
Ἡ Εὐρασία θὰ ἦταν τὸ μεγάλο θετικὸ κέντρο βάρους τῆς πλανητικῆς πολιτικῆς μιᾶς
ἑνιαίας ἤ ἑνιαία κυβερνώμενης Εὐρώπης. Θὰ ὑπῆρχαν ὅμως καὶ τὰ ἀρνητικὰ κέντρα
βάρους, ὅπου σὲ πρώτη γραμμὴ θὰ ἔπρεπε νὰ διεκπεραιωθοῦν ἀμυντικὰ καθήκοντα.
Ὡς κατ’ ἐξοχήν τέτοιο παράδειγμα μπορεῖ ν’ ἀναφερθεῖ ἡ Βόρειος Ἀφρική. Στὴν Κε-
ντρικὴ καὶ στὴ Βόρειο Εὐρώπη δὲν εἶναι ἴσως τόσο ἔντονη ὅσο στὴ Γαλλία ἤ στὴν
Ἱσπανία ἡ συνείδηση τῶν συνεπειῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν γιὰ τὶς εὐρωπαϊκές ἰσορρο-
πίες οἱ δημογραφικές, οἰκολογικὲς καὶ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴ Βόρειο Ἀφρική. Τὸ
πρόβλημα δὲν ἐξαλείφεται ὅταν κλείνεις τὰ μάτια. Στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἀντι-
μετωπίσουν τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη τέτοιες προκλήσεις, θὰ φανεῖ κατὰ πόσον θὰ εἶναι
διατεθειμένα νὰ ἀσκήσουν  οὐσιαστικὴ ἀλληλεγγύη  μέσω ὁμόθυμων καὶ  συντονι-
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σμένων ἐνεργειῶν -καὶ ἐπίσης νὰ ἀσκήσουν κυριαρχικὰ δικαιώματα, τὰ ὁποία, ὅπως
εἴπαμε,  πρῶτα-πρῶτα  ἀπαιτοῦν  μιὰν  δεσμευτικὴ  ἀπάντηση  στὸ  ἐρώτημα:  «ποιός
ἀνήκει σέ τούτη τὴν πολιτικὴ ὀντότητα καὶ ποιός ὄχι;» 

V
 
Ἄς ἐξετάσουμε τώρα τὴν ἀντίθετη πιθανότητα, ὅτι δηλαδὴ δὲν ἐπιτυγχάνεται ἡ μετα-
τροπὴ τῆς Εὐρώπης σὲ κυρίαρχη πολιτικὴ ὀντότητα ἱκανὴ πρὸς ἑνιαία καὶ αὐτοτελῆ
δράση. Τρεῖς λόγοι θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ ὁδηγήσουν σ’ αὐτὸ. Πρῶτον θὰ ἦταν δυνατὸ ἡ
ἐξέλιξη τῆς πλανητικῆς πολιτικῆς στὸ σύνολό της νὰ ὑποβιβάσει τὴν πολιτικὴ ἑνο-
ποίηση τῆς Εὐρώπης σὲ δευτερεύουσα ὑπόθεση, ὁπότε τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη θὰ προ-
σχωροῦσαν ἐσπευσμένα σ’ ἕνα εὐρύτερο «δυτικὸ» στρατόπεδο ὑπὸ ἐξωευρωπαϊκὴ
ἡγεσία.  Προσφιλεῖς  νωθρὲς συνήθειες  καὶ  ἡ ἀποστροφὴ πρὸς τοὺς κινδύνους τῆς
αὐτονομίας ἤ ἀδήριτες ἀνάγκες θὰ μποροῦσαν μὲ ἄλλα λόγια νὰ σταθεροποιήσουν
ἐπὶ μακρὸ διάστημα τὴν πολιτικοστρατιωτικὴ ἡγεμονία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν,
ὅπως αὐτὴ ἀσκεῖται κυρίως μέσω τοῦ ΝΑΤΟ, πρό παντὸς σὲ περίπτωση ὅπου ἡ ἀντί-
θεση μεταξὺ πλούσιων καὶ  φτωχῶν ἤ ἀνερχόμενων Δυνάμεων, ἀδιάφορο σὲ ποιά
μορφή, θὰ ὀξυνόταν τόσο, ὥστε οἱ πρῶτες θὰ ἀναγκάζονταν ἤ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ
διεξαγάγουν τὸν κοινό τους ἀγῶνα ὑπὸ ἑνιαία ἡγεσία καὶ ὄχι ὡς συνασπισμὸς δύο
ἰσότιμων μελῶν. Τότε ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση θὰ ἔκανε μόνον τόσες προόδους, ὅσες
θὰ χρειάζονταν προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ, ἤτοι νὰ ἁπλουστευθεῖ τὸ ἔργο τῆς ἀμε-
ρικανικῆς ἡγεσίας· σὲ ἀντάλλαγμα οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ μεριμνοῦσαν γιὰ την πρόσβαση
τῶν συμμάχων τους σὲ πηγές ἐνέργειας καὶ πρώτων ὑλῶν, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν
ἐμπορικῶν ὁδῶν καὶ γιὰ πυροσβέσεις σὲ φλεγόμενες περιοχές. Ἄν οἱ Εὐρωπαῖοι πι-
στεύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἐμπιστευθοῦν στοὺς Ἀμερικανοὺς τὶς βασικὲς χονδροδουλει-
ὲς τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς καὶ ὅτι τούς ἐξυπηρετεῖ καλύτερα ἡ ἀμερικανική ἡγεσία
παρὰ ἡ δική τους αὐτόνομη προσπάθεια, τότε φυσικὰ θὰ τείνουν νὰ μὴ θεωροῦν τὴν
πολιτικὴ κυριαρχία τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἱκανότητά της γιὰ δράση σὲ πλανητικὸ ἐπί-
πεδο ὡς κατεπείγουσα ὑπόθεση, προωθώντας την μονάχα στὸν βαθμὸ ὅπου δὲν θὰ
ἀντιστρατευόταν τὶς  ἀμερικανικὲς  ἡγετικὲς  ἀξιώσεις.  Μιὰ τέτοια  στρατηγικὴ,  τήν
ὁποία θὰ μπορούσαμε νὰ ὀνομάσουμε στρατηγικὴ τῆς ἑκούσιας καὶ ἰδιοτελοῦς ὑπο-
ταγῆς, προφανῶς θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ ἐπιτύχει μονάχα ὑπὸ τρεῖς μακροπρόθεσμους
ὄρους: ὅτι τὰ ἀπαιτούμενα ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀνταλλάγματα (λ.χ. στὸ παγκόσμιο
ἐμπόριο) δὲν θὰ ξεπερνοῦσαν οὐσιωδῶς τὰ ὑποφερτά ὅρια,  ὅτι  οἱ  Ἀμερικανοὶ θὰ
ἦσαν διατεθειμένοι νὰ ρίξουν πλήρως τὶς δυνάμεις τους στὴν πλάστιγγα ἀκόμα κι ἄν
διακυβεύονταν ἀποκλειστικὰ εὐρωπαϊκὰ συμφέροντα καὶ ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες,
ὑπὸ τὴν πίεση ἐσωτερικῶν φαινομένων ἀποσύνθεσης, δὲν θὰ παρέλυαν στὸ προβλε-
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πτὸ μέλλον ὡς παράγοντας τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς. Καὶ κάτι ἐπιπλέον πρέπει νὰ
παρατηρήσουμε ἐδῶ. Ἀκόμα κι ἄν μιὰ πόλωση τῆς πλανητικῆς πολιτικῆς ἐξανάγκαζε
τὴ «Δύση» (διάβαζε: τὸν ἐκβιομηχανισμὲνο Βορρᾶ) νὰ συνασπισθεῖ ὑπὸ ἀμερικανικὴ
ἡγεσία, καὶ πάλι ἡ ἰδιαίτερη μορφὴ αὐτῆς τῆς πόλωσης θὰ μποροῦσε νὰ φέρει στὸ
προσκήνιο τὸν ἀγῶνα γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ σιβηρικοῦ καὶ κεντροασιατικοῦ χώρου. Μὲ
ἄλλα λόγια,  γιὰ τὴ «Δύση» εἶναι  δυνατὸν νὰ ἀποκτήσει ζωτικὴ σημασία ἡ παρε-
μπόδιση τῆς δημιουργίας ἑνός ρωσσοκινεζικοῦ μετώπου. 
Ὁ δεύτερος λόγος, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ καταστήσει δευτερεύουσα ἤ ξεπερα-
σμένη ὑπόθεση τὴ διαμόρφωση μιᾶς κυρίαρχης εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ὀντότητας, θὰ
ἦταν ἡ γρήγορη ἑνοποίηση τῆς παγκόσμιας κοινωνίας, ἡ ὁποία θὰ ἀπορροφοῦσε μο-
νομιᾶς ὅρια καὶ σύνορα, ἐθνικὰ κράτη καὶ μείζονες χώρους. Θεωρῶ τὴν προσδοκία
αὐτὴ ὡς μή ρεαλιστική καὶ θὰ ἐξηγήσω συντομότατα γιατί. Ὅσοι τρέφουν τέτοιες
προσδοκίες  ἀναφέρονται  στὴ σημερινή παγκοσμιοποίηση τῆς  παραγωγῆς καὶ  τῶν
ἐπικοινωνιῶν, ὅμως δὲν μιλοῦν καθόλου γιὰ τὸ ἀποφασιστικὸ πρόβλημα τῆς κατανο-
μῆς. Ὡστόσο, ἡ εἰρήνη μεταξὺ ἐθνικῶν ἤ πολιτικῶν ὀντοτήτων γενικὰ δὲν κινδυνεύει
τόσο λόγω τοῦ τρόπου, μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι παράγουν καὶ ἐπικοινωνοῦν, ὅσο
ἐξ’ αἰτίας τοῦ τρόπου τῆς κατανομῆς. Συνεχῶς διατυπώνονται προτάσεις γιὰ τὴν ἐμ-
βάθυνση τοῦ διεθνοῦς καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας στὴ βιομηχανία καὶ τὸ ἐμπόριο
καὶ γιὰ τὴν πύκνωση τῶν παγκόσμιων ἐπικοινωνιακῶν δικτύων -ὅμως τὸ μυστικὸ τῆς
γενικὰ ἀποδεκτῆς κατανομῆς πόρων καὶ προϊόντων δὲν τὸ ἀπεκάλυψε κανεὶς ἴσαμε
τώρα,  οὔτε  καὶ  ἡ πλούσια «Δύση».  Θὰ πρέπει  νὰ ὑποθέσουμε ὅτι  ἡ ὄξυνση τῶν
ἀγώνων κατανομῆς θὰ θέσει ὅρια στὴν παγκοσμιοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν
ἐπικοινωνιῶν· ἀλλὰ προηγουμένως ἡ ἴδια αὐτὴ παγκοσμιοποίηση θὰ ἔχει ὀξύνει τοὺς
ἀγῶνες  κατανομῆς.  Γιατὶ  προκαλεῖ  διαδικασίες,  μέσω  τῶν  ὁποίων  ἀνέρχονται  οἱ
προσδοκίες χωρὶς ὅμως νὰ ἱκανοποιοῦνται ἐντελῶς -καὶ ὁ μισοχορτασμένος εἶναι ἐπι-
θετικότερος ἀπὸ τὸν μισοπεθαμένο τῆς πείνας. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι οἱ μελ-
λοντικοὶ ἀγῶνες κατανομῆς θὰ διεξαχθοῦν ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὰ σημερινὰ πολιτικὰ
ὑποκείμενα.  Ἡ ἐναλλακτικὴ λύση δὲν εἶναι  ὁπωσδήποτε:  «παγκόσμια κοινωνία ἤ
ἐθνικὸ κράτος», ὅπως φοβοῦνται οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ τελευταίου, ταυτίζοντας τὴν
ἀπεμπόλησή του μὲ τὴν ἀπεμπόληση τοῦ ἔθνους καὶ τούτη ἐδῶ μὲ τὸν ἄχρωμο κο-
σμοπολιτισμό, ἤ ὅπως ὑποθέτουν οἱ ὀπαδοί τῆς πρώτης, θεωρώντας ἐσφαλμένα κάθε
πλῆγμα ἐναντίον τοῦ ἐθνικοῦ κράτους ὡς προάγγελο τῆς αἰώνιας εἰρήνης. Ὅμως τὸ
ἐθνικὸ κράτος δὲν ἀποτελεῖ  τὸ μόνο δυνατὸ ὁριοθετημένο καὶ  κυρίαρχο πολιτικὸ
ὑποκείμενο, καὶ καμμιὰ στατιστικὴ δὲν ἔχει ἴσαμε τώρα ἀποδείξει ὅτι οἱ πόλεμοι με-
ταξὺ ἐθνικῶν κρατῶν ὑπῆρξαν συχνότεροι ἤ ἀγριότεροι ἀπὸ ἄλλους. Ἀκόμα καὶ ἄν ἡ
ἀντικατάσταση ὅλων τῶν πολιτικῶν ὑποκειμένων μὲ τὸ πολιτικὸ ὑποκείμενο «πα-
γκόσμια κοινωνία» θὰ συνεπαγόταν ὑποχρεωτικὰ τὴν κατάργηση τῶν πολέμων μο-
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νάχα ἄν ἡ ἱστορία εἶχε γνωρίσει ὡς τώρα ἀποκλειστικὰ πολέμους μεταξὺ ἐθνικά ἤ
φυλετικὰ  διαφορετικῶν  πολιτικῶν  ὑποκειμένων  καὶ  ὄχι  ἐμφυλίους  πολέμους.  Τὸ
μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ ἡ παγκόσμια κοινωνία εἶναι ἁπλῶς τὴ μετατροπή ὅλων
των πολέμων σέ ἐμφυλίους πολέμους. 
Τρίτον, εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση μπορεῖ νὰ ματαιωθεῖ ἀπὸ τὶς ἀστάθμητες δυνάμεις τῆς
ἀνομίας. Οἱ δυνάμεις αὐτὲς στὴν πλανητικὴ ἐποχή δὲν εἶναι ἀναγκαστικὰ ἐπιχώριας
καταγωγῆς, ἐξ ἴσου εἶναι δυνατὸν νὰ εἰσαχθοῦν -οἱ ἴδιες ἤ τοὐλάχιστον οἱ ἄμεσοι κα-
ταλύτες τους. Ἡ εἰσαγωγὴ παγκόσμιων καὶ ἀνεξέλεγκτων πλέον οἰκολογικῶν ἀντιξο-
οτήτων ἤ καταστροφῶν δὲν μπορεῖ βέβαια νὰ ἐμποδισθεῖ, ὅμως ἡ εἰσαγωγὴ ἀφόρη-
των δημογραφικῶν ἐπιβαρύνσεων ἀποτελεῖ τοὐλάχιστον ἐν μέρει ὑπόθεση πολιτικῆς
βούλησης, ἐκτός ἐάν ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἐπιβάρυνση ἔχει καταποντίσει τὴν πολιτικὴ βού-
ληση. Μπορεῖ κανείς, μὲ συγχωρητέα ἀνθρωπιστικὴ ἀφέλεια, νὰ ὑποτιμᾶ τὴ σημασία
τοῦ δημογραφικοῦ παράγοντα ἤ, ἀπορροφημένος ἀπὸ ὑψηλοὺς στοχασμούς, ἁπλῶς
νὰ τὸν παραβλέπει. Ὅποιος ὅμως ἀνοιχτὰ καὶ σοβαρὰ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ μετανάστευ-
ση 30 ἤ 40 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων στὴ σημερινή Γαλλία ἤ Γερμανία δὲν θὰ προ-
καλοῦσε ἀνομικὰ φαινόμενα, αὐτὸς εἶναι -δὲν μπορῶ νὰ τό ἐκφράσω διαφορετικά-
ἠλίθιος. Ἐδῶ καθοριστικὴ εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον, ἡ ποσότητα, καὶ ὁ προσδιο-
ρισμός αὐτῆς τῆς ποσότητας εἶναι  ὑπόθεση τῆς κυρίαρχης πολιτικῆς κρίσης.  Μιὰ
τέτοια κρίση δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸν «ρατσισμό», ἐδῶ δηλαδὴ δὲν γίνε-
ται λόγος γιὰ τὸ φυλετικό ἤ πολιτισμικὸ ποιὸν τῶν μεταναστῶν -ἐφ’ ὅσον μάλιστα τὰ
ἀνομικὰ φαινόμενα θὰ ἐμφανίζονταν ἐξ’ ἴσου ἀκόμα κι ἄν κανεὶς θεωροῦσε τοὺς με-
τανάστες ὡς φυλετικὰ καὶ πολιτισμικὰ ἰσότιμους ἤ καὶ ἀνώτερους. Ἡ δημογραφία
ἔχει ἤδη ὡς ποσότητα τὴ λογική της καὶ προκαλεῖ ἐντελῶς ἰδιαίτερες δράσεις καὶ
ἀντιδράσεις. Στὰ ἤρεμα καὶ ἀβλαβῆ σπουδαστήρια, ὅπου συναντῶνται οἱ ὀπαδοὶ τοῦ
ἠθικοῦ οἰκουμενισμοῦ, μπορεῖ κανεὶς μὲ κάθε ἄνεση νὰ αἰσθάνεται ὡς ὑπερεθνικὸς
ἀμιγὴς ἄνθρωπος μεταξὺ ὑπερεθνικῶν ἀμιγῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἤδη μέσα στὸν συ-
νωστισμὸ ἑνὸς συγκοινωνιακοῦ μέσου χάνει τὴ διάθεση νὰ ἑρμηνεύει τὰ ὅσα συμβαί-
νουν γύρω του καὶ πάνω του λέγοντας ὅτι συμμετέχει ἁπλῶς σὲ μιὰ συγκέντρωση ἀν-
θρώπων ἴσης ἠθικῆς περιωπῆς καὶ ἀξιοπρέπειας. Μιὰν τέτοια περίπου ἀσφυκτική κα-
τάσταση τὴν καθιστᾶ ἀνεκτή μόνο καὶ μόνο ἡ βεβαιότητα πὼς εἶναι χρονικά περιορι-
σμένη, καὶ εὔκολα μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε τί θὰ συνέβαινε, ἄν ἡ βεβαιότητα τού-
τη δὲν ὑπῆρχε πιὰ καὶ ἄν ἡ συνεχὴς καὶ μεγάλη πληθυσμιακὴ πυκνότητα συμβάδιζε
μὲ μαζικὴ ἐξαθλίωση ἐξ αἰτίας τοῦ ἐντεινόμενου παγκόσμιου οἰκονομικοῦ ἀνταγωνι-
σμοῦ. Τότε ὁρισμένες εὐρωπαϊκές χῶρες θὰ ἔπαιρναν τὸν δρόμο τοῦ αὐταρχισμοῦ,
ἄλλες θὰ ἀντιδροῦσαν μὲ τὴν περιχαράκωση, καὶ ἐν πάση περιπτώσει ἡ γυμνὴ καὶ τυ-
φλὴ ὁρμὴ αὐτοσυντήρησης θὰ κατέπνιγε κάθε εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη. Ὅπως παρα-
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τηρήσαμε, ἡ πίεση καὶ ἡ κρίση μποροῦν νὰ ἀποδεσμεύσουν κεντρομόλες, ὅμως ἐξ
ἴσου μποροῦν νὰ ἀποδεσμεύσουν κεντρόφυγες δυνάμεις. 

IV 

Ὁ ἀναγνώστης θὰ παρατήρησε, ἐλπίζω, ὅτι ἐδῶ δὲν ἐκφράσαμε προσωπικὲς προτιμή-
σεις ἤ ἀπέχθειες, οὔτε προσπαθήσαμε νὰ προφητεύσουμε συγκεκριμένα περιστατικὰ
-ἄλλωστε τέτοιες προφητεῖες κατὰ κανόνα ἀποτελοῦν ἁπλῶς τὴν ἐξαντικειμενικευ-
μένη ἔκφραση προτιμήσεων ἤ ἀπεχθειῶν. Περιγράψαμε πιθανοὺς συνδυασμοὺς ἤδη
δεδομένων παραγόντων καὶ εἰκάσαμε τὶς ἐκβάσεις μιᾶς πολυδιάστατης δυναμικῆς,
χωρὶς νὰ μποροῦμε ἤ νὰ θέλουμε νὰ ἀποκλείσουμε τὴ μία ἤ την ἄλλη μεταξύ τους. Ἡ
περιγραφὴ ἀνοιχτῶν συνδυασμῶν φαίνεται βέβαια σὲ σύγκριση μὲ τὴν πρόγνωση πε-
ριστατικῶν ευκολότερη, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, ἐνῶ ἡ πραγ-
ματικότητα εἶναι μία. Ὡστόσο, ἤδη ἡ σύλληψη πιθανοτήτων ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον τὴν
λογική ἱκανότητα ἑνός συνδυαστικοῦ παιχνιδιοῦ, ἀλλὰ πρό παντὸς τὴν αἴσθηση τῶν
κινητήριων δυνάμεων καὶ τῶν μεγάλων συναφειῶν. 
Ως πρὸς τὴν πρακτικὴ ἀξία τέτοιων σκέψεων, τὸ πολὺ-πολὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ τὸ
ἑξῆς: γιὰ τὰ δρῶντα ὑποκείμενα ἄλλοι ὑποθετικοὶ συνδυασμοὶ ἀποτελοῦν κίνητρα
καὶ  ἄλλοι  ἀνασταλτικούς  παράγοντες  τῶν  πράξεων  τους.  Ὅπως  καὶ  νὰ  ‘χει,  οἱ
δρῶντες ὀφείλουν νὰ προσανατολίζουν τὶς πράξεις τους στὴν πνευματικὴ ἐπιλογὴ
ὑπέρ ἑνός ὁρισμένου συνδυασμοῦ. Οἱ ἐπιλογές εἶναι ἀναγκαῖες ἐπειδὴ ἡ ἱστορία εἶναι
ἀνοιχτή -ἀλλὰ πάλι ὄχι τόσο ἀνοιχτή, ὥστε τὸ ὁποιοδήποτε σφάλμα νὰ ἐπιδέχεται
ἐπανόρθωση ὁποτεδήποτε. 
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περὶ τὸ 2000, σ. 100-125, ἐκδόσεις Θεμέλιο, Ἀθήνα, 1998
Οἱ ὑποσημειώσεις τοῦ πρωτοτύπου ἔχουν παραλειφθεῖ. 
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